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JJa



Ja, soms wel,, ,
op korte termijn door toename van hopeloosheidop korte termijn door toename van hopeloosheid, 

uitzichtloosheid en controleverlies, door 

t ti i li di h idtraumatisering en verlies van waardigheid

op langere termijn door zorgmijding en verminderdeop langere termijn door zorgmijding en verminderde 

openheid (gemiste behandelkansen)



Kan dwang suïcide voorkomen?g

• Kunnen we suïcide en suïcidaliteit voorspellen?p

• Werken dwangmaatregelen om suïcide te 
voorkomen (efficacy)?voorkomen (efficacy)? 

− Op korte en op langere termijn? 

− Zo ja welk soort dwangmaatregel?Zo ja, welk soort dwangmaatregel?

• Is een dwangmaatregel ook doelmatig in de praktijk 
(effectiveness)?(effectiveness)? 

− Risico’s, ‘nevenwerkingen’, complicaties? 

Kan een dwangmaatregel ook soms suïcidaliteit versterken of− Kan een dwangmaatregel ook soms suïcidaliteit versterken of 
induceren?



Absolute suicide risk up to 36 years after p y
the first contact (N=176.347)

• Men:Men:

1. Bipolar disorder: 7.77% (CI 6.01%-10.05%)

2. Unipolar affective disorder: 6.67% (CI 5.72%-7.78%) 

3 Schizophrenia: 6 55% (CI 5 85%-7 34%)3. Schizophrenia: 6.55% (CI 5.85% 7.34%)

• Women:

1. Schizophrenia: 4.91% (CI 4.03%-5.98%)

2 Bipolar disorder: 4 78% (CI 3 48%-6 56%)2. Bipolar disorder: 4.78% (CI 3.48% 6.56%)

Nordentoft M et al. Arch Gen Psychiatry 2011 Oct;68(10):1058-64.



Absolute suicide risk up to 36 years after p y
the first contact (N=176.347)

• Comorbid substance abuse and comorbid unipolar 
affective disorder significantly increased the risk

• Co-occurrence of deliberate self-harm increased the risk 
approximately 2-fold

• Non-psychiatric population: 

• Men: 0 72% (CI 0 61% 0 86%)• Men: 0.72% (CI 0.61%-0.86%)

• Women: 0.26% (CI: 0.20%-0.35%) 

Nordentoft M et al. Arch Gen Psychiatry 2011 Oct;68(10):1058-64.



Kunnen we suïcide voorspellen?

Case-control studie (Powell et al., 2000):

- Suïcide bij 13.7/100.000 psy opnames. 

- Voorspellend model met 5 EBM risicofactoren:Voorspellend model met 5 EBM risicofactoren:
- 73% van suïcides: suïciderisico ≤ 1%

30% had slechts één risicofactor
14% geen enkele risicofactor

- Vooral veel vals negatieven / gebrekkige 
identificatie van patiënten die suïcide zullen plegen

- Modellen waarbij lagere risico’s worden gehanteerd: 
veel vals positievenveel vals positieven 



Kunnen we suïcide voorspellen?

- Geddes (1999): theoretisch model (sensitiviteit = Geddes ( 999): t eo et sc ode (se s t v te t
80%, specificiteit = 80%) en 0,2% suïciderisico: 
op 20.000 ontslagen pt na psy opname:
- 40 overlijden door suïcide. 

- 4024 patiënten op ogenblik van ontslag als hoog p p g g g
risico ingeschat: 32 hiervan zullen uiteindelijk 
suïcide plegen, 3992 niet. 



Kunnen we suïcide voorspellen?

- Zelfs na grondige EBM state of the art 
assessment, blijft suïcide in hoge mate 
onvoorspelbaar (Chiles & Strosahl, 2005). 

- “Imminent suicide: the illusion of short-term 
prediction.” (Simon RI. 2006) 

- Vals positieven en vals negatieven

- Interventies ter preventie van suïcide (bv. p (
gedwongen opname) moeten op een grote 
populatie worden toegepast om het leven van 
enkelen te redden. Ethische bedenkingen…



Kan dwang suïcide voorkomen?g

• Kunnen we suïcide en suïcidaliteit voorspellen?p

• Werken dwangmaatregelen om suïcide te 
voorkomen (efficacy)?voorkomen (efficacy)? 

− Op korte en op langere termijn? 

− Zo ja welk soort dwangmaatregel?Zo ja, welk soort dwangmaatregel?

• Is een dwangmaatregel ook doelmatig in de praktijk 
(effectiveness)?(effectiveness)? 

− Risico’s, ‘nevenwerkingen’, complicaties? 

Kan een dwangmaatregel ook soms suïcidaliteit versterken of− Kan een dwangmaatregel ook soms suïcidaliteit versterken of 
induceren?



EPA guideline suicide prevention (2011)g p ( )

• Evidence for pharmacological treatment and CBTp g

• Antidepressants decrease risk in depression 
(decrease ~ age)(decrease  age)

• CAVE suicidal behaviour first 10-14 days of 
treatmenttreatment

• Children and adolescents: only under 
supervision of a specialistsupervision of a specialist

Wasserman D et al. Eur Psychiatry. 2011 Nov 30. 



EPA guideline suicide prevention (2011)g p ( )

• Anxiolytics and hypnotics: only short-term 
supplementary medication in anxiety and insomnia 
(CAVE desinhibition)

• Long-term lithium effective in preventing suicide and 
attempted suicide (bipolar + unipolar depression)

• Clozapine effective in reducing suicidal behaviour in 
patients with schizophrenia. Other atypicals: 
promising but more evidence requiredpromising but more evidence required

• Coercion ? No evidence

Wasserman D et al. Eur Psychiatry. 2011 Nov 30. 



Werkt dwang om suïcide te 
k ?

Pubmed: "Commitment of Mentally Ill"[Mesh] AND 

voorkomen?

y [ ]
suicide "[Mesh]; “suicide "[Mesh] AND coercion”

- Enkele kleinere studies in geselecteerde populaties: 
mixed results (no relationship / increased rates of 
suicides in involuntarily admitted patients) – probleem
van controlegroepg p

- 1 ecological study: over 19-year period: negative 
correlation between rates of involuntary admissions and 
general population suicide rates in England and Wales –
causaliteit?

Siegel K, Tuckel P. J Health Polit Policy Law. 1987;12(2):343-60
Engberg M. Acta Psychiatr Scand. 1994;89(1):35-40
Shah A, J Inj Violence Res. 2012;4(1):26-9
Shah A, Buckley LJ Inj Violence Res. 2009;1(1):49-53



Werkt dwang om suïcide te 
k ?

- “The total lack of controlled trials about the 

voorkomen?

he total lack of cont olled t ials about the
beneficial effects of coercive measures (…) 
argues against its use.” (Prinsen & van Delden, 2009)

- EBM: geen goede evidence (controlegroep, 
randomisatie), maar methodologisch en ethisch 
zeer moeilijk te onderzoeken

Prinsen EJ, van Delden JJ. J Med Ethics. 2009;35(1):69-73



Werkt dwang om suïcide te 
k ?voorkomen?

- Theoretische argumenten pro preventie op korte 
termijn: beveiliging, toezicht, behandelingtermijn: beveiliging, toezicht, behandeling 
onderliggende aandoening

- Klinische praktijk: jaarlijks in België suïcides- Klinische praktijk: jaarlijks in België suïcides 
tijdens dwangmaatregelen - zeker geen absolute 
garantie. Bevestigd in buitenlands onderzoek.g g

Jones RM et al. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2011 Aug;46(8):723-31.Suicide in high security hospital
patients.



Kan dwang suïcide voorkomen?g

• Kunnen we suïcide en suïcidaliteit voorspellen?p

• Werken dwangmaatregelen om suïcide te 
voorkomen (efficacy)?voorkomen (efficacy)? 

− Op korte en op langere termijn? 

− Zo ja welk soort dwangmaatregel?Zo ja, welk soort dwangmaatregel?

• Is een dwangmaatregel ook doelmatig in de praktijk 
(effectiveness)?(effectiveness)? 

− Risico’s, ‘nevenwerkingen’, complicaties? 

Kan een dwangmaatregel ook soms suïcidaliteit versterken of− Kan een dwangmaatregel ook soms suïcidaliteit versterken of 
induceren?



Mogelijke negatieve gevolgen van dwang

• Traumatisering

• Schaden van vertrouwen

• Contraproductief: toename van hopeloosheid, 
controleverlies, hulpeloosheid – verminderd 
zelfwaardegevoel en gevoelens van vernedering, 
schaamte, verlies waardigheid en autonomie

“Shame and self-contempt as reactions to involuntary 
hospitalization as well as stigma stress may lead to self-stigma, 
reduced empowerment and poor quality of life” (Rüsch et al 2013)

Beattie N et al. J Nerv Ment Dis. 2009;197(1):56-60
Rüsch et al 2013



Primum non nocere…



Mogelijke negatieve gevolgen van dwang

• Angst voor en aversie van GGZ (negatief imago), 
drempelverhogend voor vrijwillige hulp - minder 
makkelijk (en dus later) spontaan hulp zoeken

• Vergroot stigma: voor patiënt en voor psychiatrie

• Macht- en controlestrijd kunnen risico verhogen 
(opbod)

Gray B. Schizophr Bull. 2009;35(4):661-3
Swartz MS, Swanson JW, Hannon MJ. Behav Sci Law. 2003;21(4):459-72

Van Dorn RA et al. Int J Law Psychiatry. 2006. Nov-Dec;29(6):495-506
Large MM et al. J Med Ethics. 2008 Dec;34(12):877-81



Mogelijke negatieve gevolgen van dwang

• Dwang legt ‘motivatie’  buiten de patiënt (de rechter, de 
wet) en kan zo weerstand en verzet oproepen (of pt
juist over de drempel duwen)juist over de drempel duwen)

• Verlies coöperatie in behandeling - regressief gedrag, 
zorgmijding en verzetzorgmijding en verzet

Gray B. Schizophr Bull. 2009;35(4):661-3
Swartz MS, Swanson JW, Hannon MJ. Behav Sci Law. 2003;21(4):459-72

Van Dorn RA et al. Int J Law Psychiatry. 2006. Nov-Dec;29(6):495-506
Large MM et al. J Med Ethics. 2008 Dec;34(12):877-81



Mogelijke negatieve gevolgen van dwang

• Verminderde openheid van patiënten over symptomen,Verminderde openheid van patiënten over symptomen, 
gevoelens en gedachten – hypotheek op vrijheid van 
spreken - minder dialoog over en aandacht voor 
beleving van patiënt minder open spreken overbeleving van patiënt, minder open spreken over 
suïcidaliteit

• Bedreiging van de waarde ‘vrijheid’ (opgeofferd voor• Bedreiging van de waarde vrijheid  (opgeofferd voor 
(vermeende) veiligheid) ?

H k t h lijki d GGZ h t• Haaks op vermaatschappelijking van de GGZ en het 
zelfbeschikkingsrecht van patiënten

Gray B. Schizophr Bull. 2009;35(4):661-3



Naar een zorgethische
k b i h i

• Dwang gebruiken bij deze suïcidale patiënt in deze

kostenbateninschatting

• Dwang gebruiken bij deze suïcidale patiënt in deze 
situatie?

− Is de suïcidaliteit grondig en state of the art ingeschat en werkelijk g g g j
zeer hoog (proportionaliteit)? Beslissingsonbekwaam? Pathologische 
suïcidaliteit of balanssuïcidaliteit?

− Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Welke prijs betalen we?Wegen de voordelen op tegen de nadelen? Welke prijs betalen we?

− Leidt gedwongen opname effectief tot een vermindering van de 
suïcidaliteit? Op korte termijn en/of op lange termijn?

− Is er geen enkel valabel alternatief (ultimum remedium -
subsidiariteit)?

I d l d b d ië ?− Is een gedwongen maatregel de beste zorg voor deze patiënt? 
(zorgethisch versus juridisch perspectief)



En wat met onze ‘veiligheid’?

• Goede zorg = veiligheid van pt centraal

• Medicolegale veiligheid: kiezen voor dwang om ‘op 
veilig te spelen’

• Defensieve geneeskunde is slechte geneeskunde

• Juridisch: hoe je beslist >> wat je beslistJuridisch: hoe je beslist >> wat je beslist

− Zorgvuldig en professioneel, advies gepaste expertise indien
nodig

− Adequate inschatting en gemotiveerde beslissingsprocedure: 
welke afwegingen, waarom

− Dossier!!!



Alternatieven voor dwang: algemeen

• Wegwerken van drempels in vrijwillige geestelijke 
gezondheidszorggezondheidszorg

• Sensibilisering, vroegdetectie en vroegbehandeling op 
vrijwillige basisj g

• Werken aan wachtlijsten

• Ondersteuning en educatie eerste lijn• Ondersteuning en educatie eerste lijn

• Zorgcircuits, naadloze overgangen met goede communicatie

• Uitbouw mobiele teams, outreachende en aanklampende 
zorg



Alternatieven voor dwang: concreet

• In mate van mogelijke restverantwoordelijkheid van pt
aanspreken, zelfcontrole herstellen, patiënt zelf  
responsabiliseren

F ili i bili ( idd l• Familie en omgeving mee responsabiliseren (middelen 
en wapens verwijderen, toezicht, beheer medicatie,…)

V l i ( t th d ) d• Vervolgzorg voorzien (pt vasthouden): spoed-
raadpleging, mobiele crisisteams, huisarts (cf. IPEO), 
ook na GO (Nl: 25% geen vervolgzorg, De Vries SC et al 2008) 

• Een betrokken, transparante en authentieke 
vertrouwensrelatie aangaan



Alternatieven voor dwang: concreet

• Hoop, houvast en perspectief bieden

• Geschreven nood- of crisisplan (met ook afspraken, 
medicatie, contactgegevens, verwijsadressen,…) 

llopstellen en meegeven

• (H)erken balanssuïcidaliteit (‘rational suicide’) – werk 
d th ti h t d ddan therapeutisch met doodswens
(cf euthanasieverzoek)

Werth JL. Crisis. 1998;19(4):185-92. Using rational suicide as an intervention to prevent irrational suicide.



Alternatieven voor dwang: concreet

• Basishouding: 

− verdere vrijwillige hulpverlening faciliteren, de 
drempel voor huisarts, spoedgevallendienst, GGZ,… 

lverlagen

− door autonomie van de patiënt te respecteren, 
(b ) (dh id) t t(be)zorg(dheid) te tonen 

− en een positieve ervaring te bieden met 
h l l ihulpverlening.



Besluit

• Suïcidaliteit: plaats voor dwang, maar met grote 
terughoudendheid (beslissingsonbekwame pt met zeer 
hoog suïciderisico na konstenbateninschatting):

W k ï id l ht ll− We kunnen suïcide slecht voorspellen

− Effectiviteit van dwangmaatregelen is vraagteken

− Belangrijke risico’s, nadelen en mogelijk averechtse effecten

• Vermijd defensieve geneeskunde

• Durf verantwoorde risico’s nemen met suïcidale pt die 
geen opname wensen

Sartorius R. Suicide Life Threat Behav. 1983;13(4):293-303.Coercive suicide prevention: a libertarian perspective



You can only forbid him to die. 

Can you persuade him to live ?  

Gilbert Keith Chesterson
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Focus

• Algemene GGZ – therapeutische relatieg p

• Gedwongen opname

• Niet op forensische psychiatrie isolatie fixatie• Niet op forensische psychiatrie, isolatie, fixatie



Overzicht: dwang in GGZ

• Concepten

• Juridisch kader

• Ethische afweging

• Toename van gebruik dwang?Toename van gebruik dwang?

• Voorwaarden voor dwang

• Risico’s van dwang

B l it• Besluit



Concept dwang

• Regel   = informed consent (toestemming), g ( g),

recht op weigering
(patiëntenrechtenwet Convention on Human Rights and(patiëntenrechtenwet,  Convention on Human Rights and

Biomedicine,…)

• Dwang: 

een patiënt iets laten ondergaan of iets (niet) laten 

doen zonder zijn toestemming tegen zijn wildoen zonder zijn toestemming, tegen zijn wil 



Concept dwang

• Dwang impliceert: 

− gebruik van macht door hulpverlener

− Vermogen invloed, controle of effect uit te oefenen op anderen

− Al dan niet toegekend door wetgever, rechter of procureur

− inperking van vrijheid en zelfbeschikking van patiëntinperking van vrijheid en zelfbeschikking van patiënt



Concept dwang

• ‘Tegen zijn wil’: 

− Zonder zijn toestemming, ondanks zijn verzet of 

weigeringweigering

− Beslissingsbekwaam (‘capacity to consent’): tegen 

weigering (refusal) in

− Niet beslissingsbekwaam = ook niet in staat tot g

weigering: tegen uitgedrukt verzet of protest in 

(expressed objection) ( p j )

~ vanuit ziektelogica, gebrek ziekte-inzicht



Concept dwang

• Restrictieve dwang: patiënt iets ontzeggen, verbieden 

of niet laten doen, bv. de afdeling verlaten

I t ti l d tië t i t l t d f i t• Interventionele dwang: patiënt iets laten doen of iets 

laten ondergaan, bv. dwangbehandeling, gedwongen opname

I t ti i i ki• Interventie = risico op nevenwerkingen en 

verwikkelingen  - primum non nocere

lat voor interventionele dwang ligt hoger 



Concept dwang

• Dwang te onderscheiden van: 

− Vrijheidsinperking door voorafgaande ‘contractuele’ 

afspraken (bv afdelingsregels)afspraken (bv. afdelingsregels)

− Drang: aandringen, aanklampen, met aandrang, onder 

druk, bemoeizorg

− Beïnvloedingg

• Grijze zones…



Concept drang

• Drang respecteert wil van patiënt, maar enkel als een 

initiële en ambivalente wilsuiting

Ri ht i h h t d di il• Richt zich op het veranderen van die wil, wensen en 

doelen van de patiënt

• Maximaliseren van hulpaanbod en gedrags- en 

omgevingsbeïnvloeding waar patiënt zich nietomgevingsbeïnvloeding waar patiënt zich niet 

uitdrukkelijk tegen verzet + ev. met uitoefenen druk



Concept drang

• Patiënt zal dus vaak uiteindelijk iets doen of laten wat 

hij aanvankelijk niet wil ~ wil veranderd, beïnvloed

Uit t k lijk f il iti• Uitgangspunt: aanvankelijke wens of wilsuiting 

− kan evolueren en beïnvloed worden

− wordt mee bepaald door de psychiatrische aandoening 

en psychologische mechanismen van ontkenningen psychologische mechanismen van ontkenning, 

gebrek aan ziekte-inzicht en angst voor verandering

− is ambivalent: er is ook wens tot verandering



Overzicht: dwang in GGZ

• Concepten

• Juridisch kader

• Ethische afweging

• Toename van gebruik dwang?Toename van gebruik dwang?

• Voorwaarden voor dwang

• Risico’s van dwang

B l it• Besluit



Wettelijk kaderWettelijk kader

Hulpverleningsplicht• Hulpverleningsplicht

• Zorgvuldigheidsnorm (BW art. 1382, bonus pater familias)

• Wet bescherming van de persoon van de 
geesteszieke (WBPG): gedwongen opname

• Wet betreffende rechten van de patiënt



Overzicht: dwang in GGZ

• Concepten

• Juridisch kader
− Patientenrechtenwet
− Gedwongen opname
− Dwangbehandeling

• Ethische afweging

• Toename van gebruik dwang?

Dwangbehandeling

Toename van gebruik dwang?

• Voorwaarden voor dwang

• Risico’s van dwang

B l it• Besluit



Patiëntenrechtenwet

• Regel: geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij g g g j j
toestemmen

• Recht om toestemming te weigeren / in te trekken

• Uitzondering: spoedgeval: veronderstelde toestemming

• « indien en zolang als de patiënt niet in staat is dezeg p
rechten zelf uit te oefenen »   

~ wils- of beslissingsonbekwaam

• Schriftelijke voorafgaande wilsverklaring eerbiedigen

• Vertegenwoordiger

• Uitzonderlijk handelt hulpverlener in belang van de patiënt



Beslissingsonbekwaamheid: principes

• beslissingsbekwaam tot tegendeel bewezen

• gradueel model versus drempelmodel• gradueel model versus drempelmodel

• proces- versus uitkomstgericht: besluitvorming moet 
adequaat zijn, niet de beslissing zelfadequaat zijn, niet de beslissing zelf

• taakspecifiek begrip: afhankelijk van aard en 
complexiteit beslissingp g

• in licht van belang en gevolgen van de beslissing
(risk / benefit)

• tijdsgebonden: reëvalueren !



Beslissingsonbekwaamheid: principes

• blijf de patiënt zoveel mogelijk en in verhouding tot zijn
begripsvermogen betrekken (restbekwaamheid) g p g ( )

• Descriptief versus causaal (specifieke deficits, 
psychopathologie)

• Klinische casuïstische beoordeling versus juridisch, 
geformaliseerd, testonderzoek

Is de patiënt nu in staat om weloverwogen tot een 
beslissing te komen over dit aspect van het te voerenbeslissing te komen over dit aspect van het te voeren 

medische beleid ?



Beslissingsonbekwaamheid: vaststelling

onderzoeken of de patiënt:

• een keuze of beslissing kan uitdrukkeng

• verstrekte informatie begrijpt en kan toepassen op zijn situatie

• inzicht heeft in de aard van de situatie en de gevolgen van zijninzicht heeft in de aard van de situatie en de gevolgen van zijn
besluit (betekenis van info voor eigen situatie, context, toepassing)

• op weloverwogen wijze tot het besluit komt (pro/con afwegen, 
d t d i f )redeneren met de info)

op ogenblik van evaluatie 
b li i ( )b k t b t kki t t h tbeslissings(on)bekwaam met betrekking tot het 
nemen van een beslissing over dit aspect van 

het te volgen medisch beleidhet te volgen medisch beleid



Wet betreffende rechten van de patiënt: 
vertegenwoordigingvertegenwoordiging

1. juridisch onbekwaam voogd (onbekwaamverklaring)
of ouders ((verlengde) minderjarigheid)

2. door de patiënt (op voorhand) benoemde vertegenwoordiger

3 echtgenoot samenwonende partner3. echtgenoot, samenwonende partner

4. meerderjarig kind

5 ouder

Wettelijke (of 
feitelijke) 

vertegenwoordigers5. ouder

6. meerderjarige broer of zus

Niet beschikbaar niet bereid onderling conflict of arts ‘niet eens’:

g g

Niet beschikbaar, niet bereid, onderling conflict of arts ‘niet eens’:

7. hulpverlener kan als belangenbehartiger ‘behandelrecht’

de belangen van de patiënt behartigen ‘best interest’ criterium

Gestels I., Nys H. & Vandenberghe J. 2008. Tijdschrift voor Geneeskunde, 64, 191-199



Hulpverlener als belangenbehartiger

Voorwaarden:

1. beslissingsonbekwame patiënt

2. geen voorafgaande wilsverklaring (veel gewicht !) of g g g ( g )
benoemde vertegenwoordiger

3. wettelijke vertegenwoordiger(s) niet  beschikbaar, niet 
bereid of onderling oneens, of arts oordeelt dat hun 
beslissing gezondheid van patiënt in gevaar brengt

4. beperkt in de tijd en max. tot terug beslissingsbekwaam

+ proportionaliteitsprincipe



In de klinische praktijk

Patiënt wil ontslag, weigert onderzoek of behandeling,…

Onderzoek taakspecifieke beslissingsbekwaamheidOnderzoek taakspecifieke beslissingsbekwaamheid

bekwaam onbekwaam

teken op en motiveer onbekwaam-
h id (d i ti f k lijk)

respecteer weigering

laat schriftelijk bevestigen

heid (descriptief en oorzakelijk) 
wilsverklaring ?
aangeduide vertegenwoordiger ?laat schriftelijk bevestigen

teken op in dossier 
andere vertegenwoordiger ?
arts als belangenbehartiger (2e arts ?)

teken dit op in dossierteken dit op in dossier 
reëvalueer onbekwaamheid



Overzicht: dwang in GGZ

• Concepten

• Juridisch kader
− Patientenrechtenwet
− Gedwongen opname
− Dwangbehandeling

• Ethische afweging

• Toename van gebruik dwang?

Dwangbehandeling

Toename van gebruik dwang?
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Gedwongen opnameg p
• wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming 

van de persoon van de geesteszieke: collocatievan de persoon van de geesteszieke: collocatie

• Drie voorwaarden voor beschermingsmaatregelen:

• Geestesziek

• Andere geschikte behandeling ontbreekt ofAndere geschikte behandeling ontbreekt of 
geweigerd 

• Gevaarscriterium: zijn gezondheid / veiligheid• Gevaarscriterium: zijn gezondheid / veiligheid 
ernstig in gevaar brengt, of ernstige bedreiging 
voor andermans leven of integriteit.



Gedwongen opnameg p
• Gewone procedure: verzoekschrift - vrederechter

• Spoedprocedure: procureur – omstandig 
geneeskundig verslag

• hoogdringendheid

• beslissing ten gronde: vrederechter - 10 d. 

• Bedoeld als uitzondering, in praktijk de regel: >80% van 
de gedwongen opnames

• Erkend psychiatrisch ziekenhuis

• 40d – verlenging max 2j – gedwongen nazorg40d verlenging max 2j gedwongen nazorg



Interne tegenspraak in de wetg p

“groot gevaar”groot gevaar

Gewone procedure: “het kan 10 dagen wachten”Gewone procedure: het kan 10 dagen wachten



WBPG

• Buiten deze beschermingsmaatregelenBuiten deze beschermingsmaatregelen, 
kunnen diagnose en behandeling van 
psychische stoornissen geen aanleiding geven 
tot enige vrijheidsbeperking (…)

• De onaangepastheid aan de zedelijke, 
maatschappelijke, religieuze, politieke of 
andere waarden mag op zichzelf niet als eenandere waarden mag op zichzelf niet als een 
geestesziekte worden beschouwd.



Interpretatie WBPG

• Enkel voor ernstige vorm van geestesziekteEnkel voor ernstige vorm van geestesziekte

• Medisch begrip + juridische kwalificatieg p j

• Medisch begrip: vast te stellen door arts op basis 
van objectieve medische expertise volgens de 
gegevens van de medische wetenschap

Rotthier 2008
Swennen 2005



Interpretatie WBPG

• Juridische kwalificatie:Juridische kwalificatie:

– “afwezigheid van zelfstandig oordeelsvermogen en 
het besef van zelfs de meest elementaire daden” 1

Rechter behoudt vrijheid om op basis van medische– Rechter behoudt vrijheid om op basis van medische 
verslag te beslissen (oordeelsvermogen, gedrag, 
feitelijke omstandigheden,…) 2

1. Swennen 2005
2. Rotthier 2008



Interpretatie WBPG

Geestesstoornissen, psychiatrische stoornissen (medisch ~ DSM, ICD)

Geestesziektes (WBPG ~ medisch + juridisch)

naar Swennen 2005
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Behandeling onder dwang?

− Regel : ook tijdens gedwongen opname:  
geïnformeerde toestemming is nodig als de patiëntgeïnformeerde toestemming is nodig als de patiënt 
beslissingsbekwaam is

− Gedwongen behandeling kan alleen als aantalGedwongen behandeling kan alleen als aantal 
voorwaarden vervuld



Dwangbehandeling: verschillende perspectieven

• Juridisch: 

• Wet bescherming geesteszieke (1990): niet geregeld

W t ht d tië t (2002)• Wet rechten van de patiënt (2002): 

− beslissingsonbekwame patiënt kan behandeld worden 
met de toestemming van zijn of haar vertegenwoordigermet de toestemming van zijn of haar vertegenwoordiger 

− Uitzonderlijk: arts kan optreden als belangenbehartiger 
van een beslissingsonbekwame patiënt en deze g p
behandelen zonder toestemming van de patiënt of zijn of 
haar vertegenwoordiger

Gestels I., Nys H. & Vandenberghe J. 2008. Tijdschrift voor Geneeskunde, 64, 191-199



Dwangbehandeling: verschillende perspectieven 
(vervolg)

• Ethisch:
•

advies nr. 21 (10/3/2003)  Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: 

(vervolg)

− Doel moet therapeutisch zijn – gericht op behandeling van 
geestesstoornis aan basis van gedwongen opname

Beslissingsonbekwame patiënt: door mentale stoornis niet in− Beslissingsonbekwame patiënt: door mentale stoornis niet in 
staat vrij en geïnformeerd in te stemmen met noodzakelijk  R/

− Minimale dwang, proportionaliteit

− Ernstige bedreiging van gezondheid

− Weigering houdt verband met psychische stoornis

− Kaderend in globaal behandelplan

− Kwaliteitscontrole en klachtenprocedure (ombuds) – ultiem 
vrederechtervrederechter

− Recht op tweede opinie



Dwangbehandeling: verschillende perspectieven 
(vervolg)

• Deontologisch: 

(vervolg)

• World Psychiatric Association : 
“no treatment should be provided against the patient’s 
will unless withholding treatment would endanger the lifewill, unless withholding treatment would endanger the life 
of the patient and/or others. Treatment must always be in 
the best interest of the patient.”

• Orde (mutatis mutandis: gevangenis):  
− Als het  leidt tot een gezondheidsvoordeel, kadert in en 

h t h t l d t i i d ti h thet herstel van de autonomie en  in reductie van het 
gevaar

− Zorgvuldig, gewetensvol , volgens wetenschappelijke 
k ikennis 

− Recht op tweede opinie



Behandeling onder dwang

Voor elke medische interventie waarvoor dwang gebruikt

wordt: 6 principes afgeleid uit voorgaande + EVRM:

1. Tijdelijke taakspecifieke beslissingsonbekwaamheid1. Tijdelijke taakspecifieke beslissingsonbekwaamheid

aangetoond in dossier

2 T i d id f lijk2. Toestemming van aangeduide of wettelijke

vertegenwoordiger; uitzonderlijk treden hulpverleners

zelf op als belangenbehartiger van patiënt

3. Ernstige bedreiging gezondheid – therapeutisch en 

proportioneel



Behandeling onder dwang

4. Recht op tweede opinie door externe arts naar keuze

5. Recht op juridische toetsing + recht op beroep

6 Geen interventies die geweigerd worden door de6. Geen interventies die geweigerd worden door de 

aangeduide vertegenwoordiger of in een recente, 

onweerlegbare specifieke getekende schriftelijkeonweerlegbare, specifieke getekende schriftelijke

wilsverklaring

7. Effectieve interventie met beperkt risico, kwalitatief, 

globaal behandelplan
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Ethische afwegingen

• Paternalisme: best 
ill best interest

• Zelfbeschikking –
t i ijh idwill, best interest

• Verantwoordelijkheid

autonomie - vrijheid

• Recht met rust te 
worden gelaten (the

• Betrokkenheid

• Levenskwaliteit

worden gelaten (the 
right to be left alone)

• Zorgrelatie
• Zorg – hulp

B h di h id

• Zorgrelatie -
vertrouwensrelatie

• Waardigheid• Beschermwaardigheid

• Waardigheid

• Waardigheid



Macht en ethiek

• Wanneer is macht legitiem? Wanneer wordt macht 
goed gehanteerd?

− Goede intenties - goede doel: ingebed in zorgethiek

− Erkenning van de machtspositie, van de eigenheid 
en gevaren van machtg

− Structurele bescherming en empowerment van 
degene die macht ondergaat (‘tegenmacht’)degene die macht ondergaat ( tegenmacht )

− Structureel inbouwen van checks and balances bij 
degene die macht uitoefent: bezinning (justitiële)degene die macht uitoefent: bezinning, (justitiële) 
controle, (zelf)controle en verantwoording



Macht en ethiek: concreet

− Geweten, deontologie en ethische code

− Wettelijk kader (en ultiem rechtbank): 

− Plichten van ‘machtuitoefenaar’ (arts therapeut)− Plichten van machtuitoefenaar  (arts, therapeut)

− Rechten van wie macht ondergaat (patiënt, cliënt): informed 
consent, recht op vertrouwenspersoon, bemiddeling p p g
(ombuds), klachtrecht …

− Inter- en supervisie, peer control (team),…

− Interne en externe controle, bv zorginspectie

− Patiëntenparticipatie
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Aantal nieuwe GO/100 000 
inwoners/jaar

Nederland +24%
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België +42%
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Schoevaerts ea 2012



Aantal nieuwe GO/100 000 
/inwoners/jaar

2007 2008 2009 2010 Stijging%

West‐Vl
35 34 45 42 18%

Oost‐Vl 41 40 53 49 19%

AntwerpenAntwerpen 39 45 41 43 11%

Vl‐Brabant 35 37 35 37 5%35 37 35 37 5%

Limburg 52 54 65 66 25%

Vlaanderen 40 
(n=2444)

42 
(n=2591)

47 
(n=2911)

46 
(n=2888)

16%



Primaire as I diagnose (GO Vlaanderen 2007‐10)

• In bijna 90% hoofddiagnose op as I

Psychot. St. 31,5%

Middelengerelateerde 
st. 27,9%

Stemmingsst 15 5%Stemmingsst. 15,5%

Andere 25,1%



Paradox

Vermaatschappelijking
(art107, beddenafbouw, 
opnameverkorting en –p g

vermijding, mobiele 
teams,…), 

hersteldenken emancipatie

Sterke toename van 
gedwongen opnameshersteldenken, emancipatie, 

grote nadruk op vrijheid, 
autonomie en 

zelfbeschikking



Subtielere vormen van macht

• Ondanks emancipatie en empowerment blijft de 
therapeutische relatie ook een machtrelatie

• Verschuiving van professionele autoriteit van autonome 
hulpverlener naar 

− Impliciete macht van medisch en empirisch model (EBM, 
f th i )farmacotherapie) 

− Impliciete macht van maatschappelijk bestel – meritocratische 
mensbeeldmensbeeld

− Procedurele macht (risicovermijding, veiligheidsdenken)

S bti l ht b ï l di− Subtielere macht – beïnvloeding 



Asymmetrische relatiey

• Therapeut – patiëntTherapeut patiënt

− Patiënt is in nood en zoekt hulp: kwetsbare positie

− Therapeut bepaalt kader en regels

Therapeut wordt betaald− Therapeut wordt betaald

− Openheid groter bij patiënt dan bij therapeut

− Zekere afhankelijkheid



Asymmetrische relatiey



Asymmetrische relatiey

• Therapeut – patiënt• Therapeut patiënt
− Patiënt en zijn problemen centraal

− Patiënt betaalt (of niet), patiënt komt (of niet)

Patiënt engageert zich en verklaart zich akkoord− Patiënt engageert zich en verklaart zich akkoord 
met kader en regels (of niet)

P tië t i ij t k t th t− Patiënt is vrij om te spreken tegen therapeut

− Patiënt is vrij om publiekelijk te spreken over 
h h i i b d dtherapeut en therapie – niet gebonden door 
beroepsgeheim



Afnemende asymmetriey

• Checks and balances (bv patiëntenrechten) 
verminderen de asymmetrie in de relatie en veranderen 
zo de machtverhouding

• Empowerment en shared decision making, weg van 
paternalisme en autoriteit

• Maatschappelijk: mondiger, emancipatie, autonomie en 
zelfbeschikking, ontvoogding, vrij en makkelijk 
toegankelijke informatietoegankelijke informatie,…

• Mobiele teams: my place – my rules

• Herstel – recovery



Afnemende asymmetrie?y

• Of verschuiving van overte macht en asymmetrie naar 
meer subtiel en verborgen?meer subtiel en verborgen?

• Gezondheidspsychologie, motiverende 
gespreksvoering: niet directief? Gidsend? Motivatie zelfgespreksvoering: niet-directief? Gidsend? Motivatie zelf 
ontdekken?

A ti i li i t b d h d• Assumpties en impliciete boodschappen van de 
modellen die we gebruiken

• Het nieuwe grote verhaal: neoliberale meritocratie 
(Paul Verhaeghe)

• Conformisme: centrale plaats van ‘functioneren’ van 
patiënt: welke normen? Wie bepaalt ze?
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Voorwaarden voor dwang

Wanneer kan dwang in GGZ gerechtvaardigd zijn?

− Juridische kader 

− Gevaar

− Subsidiariteit: alle alternatieven schieten tekort 

(ultimum remedium)(ultimum remedium)

− Wils- of beslissingsonbekwaamheid



Voorwaarden voor dwang

Wanneer kan dwang in GGZ gerechtvaardigd zijn? 

(vervolg)

− Proportionaliteit: verhouding ernst – doel – middelProportionaliteit: verhouding ernst doel middel

− Behandelbaarheid

− Kostenbatenanalyse: afweging effectiviteit op korte en 

lange termijn - mogelijke negatieve gevolgen

Afweging in continuüm – lat hoger voor interventionele dwang
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Mogelijke negatieve gevolgen van dwang

• 31% van patiënten na opname voor psychose heeft 
matige tot ernstige PTSD symptomen die verband 
houden met de opname (studie in N-Ierland)houden met de opname (studie in N Ierland)

• Risicofactoren: ervaren dwang, eerste opname, 
voorgaand trauma, slechte relatie met GGZ, gevoel van g , , g
te beperkte beschikbaarheid van hulpverleners op 
afdeling

Beattie N et al. J Nerv Ment Dis. 2009;197(1):56-60





Mogelijke negatieve gevolgen van dwang

• Contraproductief: toename van hopeloosheid, 
controleverlies, hulpeloosheid 

• Angst voor en aversie van GGZ (negatief imago), 
drempelverhogend voor vrijwillige hulp - minder 
makkelijk (en dus later) spontaan hulp zoeken

• Vergroot stigma: patiënten worden als gevaarlijk gezien

• Macht- en controlestrijd kunnen risico verhogen

Gray B. Schizophr Bull. 2009;35(4):661-3
Swartz MS, Swanson JW, Hannon MJ. Behav Sci Law. 2003;21(4):459-72

Van Dorn RA et al. Int J Law Psychiatry. 2006. Nov-Dec;29(6):495-506
Large MM et al. J Med Ethics. 2008 Dec;34(12):877-81



Mogelijke negatieve gevolgen van dwang

• Dwang legt ‘motivatie’  buiten de patiënt (de rechter, de 
wet) en kan zo weerstand en verzet oproepen (of pt
juist over de drempel duwen)juist over de drempel duwen) 

• Verlies coöperatie later in behandeling - regressief 
gedrag zorgmijding en verzetgedrag, zorgmijding en verzet

Gray B. Schizophr Bull. 2009;35(4):661-3
Swartz MS, Swanson JW, Hannon MJ. Behav Sci Law. 2003;21(4):459-72

Van Dorn RA et al. Int J Law Psychiatry. 2006. Nov-Dec;29(6):495-506
Large MM et al. J Med Ethics. 2008 Dec;34(12):877-81



Mogelijke negatieve gevolgen van dwang

• Verminderde openheid van patiënten over symptomen,Verminderde openheid van patiënten over symptomen, 
gevoelens en gedachten – hypotheek op vrijheid van 
spreken - minder dialoog over en aandacht voor 
beleving van patiëntbeleving van patiënt

• Bedreiging van de waarde ‘vrijheid’ (opgeofferd voor 
(vermeende) veiligheid) ?(vermeende) veiligheid) ?

• Haaks op vermaatschappelijking van de GGZ en het 
lfb hikki ht tië tzelfbeschikkingsrecht van patiënten

Gray B. Schizophr Bull. 2009;35(4):661-3



Mogelijke negatieve gevolgen van dwang

K t b t l• Kostenbatenanalyse

− Wegen nadelen op tegen de voordelen?

− Leidt gedwongen opname (op langere termijn) tot een 
vermindering van het gevaar?

“Th t t l l k f t ll d t i l b t th b fi i l ff t f− “The total lack of controlled trials about the beneficial effects of 
coercive measures (…) argues against its use.” 
(Prinsen & van Delden, 2009)

Prinsen EJ, van Delden JJ. J Med Ethics. 2009;35(1):69-73
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Besluit

• Gebruik van dwang in GGZ: toename en 
verschuivingenverschuivingen

• Dwang onlosmakelijk verbonden met macht

• Goede redenen voor grote terughoudendheid met 
dwang

• Gezond paternalisme: verantwoordelijkheid nemen als 
patiënt dat niet meer kan ~ beslissingsonbekwaam

• Dwang en macht kunnen middel zijn in goede zorg, 
mits  bewust, weloverwogen en proportioneel gebruik 
in context van checks and balances



Onze antwoorden op doodswens van patiënt

− Dwang – verhinderen – beschermen 

− ‘Drang’a g

− Ambulante zorg + crisisplan + 
beveiligingsmaatregelenbeveiligingsmaatregelen

− Niets doen

− Euthanasie – medische begeleide zelfdoding



Welke dwang ?

‘ ’ ‘ ’• ‘Drang’ versus dwang: ‘met aandrang, aandringen’, 
aanklampende zorg, bemoeizorg, outreachende zorg: PIZS-
IPEO, 107-projecten, …

• Dwang:

• Kortdurend bij spoedgeval of bij beslissingsonbekwame 
patiënten: patiëntenrechtenwet, hulpverleningsplicht (SW art. 

422bis), zorgvuldigheidsnorm (BW art. 1382, bonus pater familias)

• Dwangopneming of gedwongen opname: wet bescherming• Dwangopneming of gedwongen opname: wet bescherming 
van de persoon van de geesteszieke



Patiëntenrechtenwet

De wet betreffende de rechten van de patiënt

• Recht op kwaliteitsvolle zorg en informatie

• Inzagerecht (privacywet)

• Geïnformeerde, voorafgaandelijke en vrije toestemming

• Recht op klachtenbemiddeling

Medisch handelen bij beslissingsonbekwame patiënten

• Schriftelijke wilsverklaring

• Vertegenwoordiging van de patiënt (≠ vertrouwenspersoon)

• De arts als belangenbehartiger van de patiënt



Terminologie
• Beslissings(on)bekwaam

• Wils(on)bekwaam
medische term

• Handelings(on)bekwaam 

• (On)toerekeningsvatbaar

juridische term

Juridische term, bij criminele feiten

• Voogd juridische term; bij verlengde minderjarigheid of 
handelingsonbekwaamheid

• Voorlopige bewindsvoerder
handelingsonbekwaamheid

Juridische term; enkel beheer van goederen

vergezelt steunt mag aanwezig zijn
• Vertrouwenspersoon

• Vertegenwoordiger

vergezelt, steunt, mag aanwezig zijn, 
beperkte rechten

familielid (of vriend) die beslist in de plaats van de 
beslissingsonbekwame patiënt

• Belangenbehartiger
g p

hulpverlener die beslist in de plaats van de 
beslissingsonbekwame patiënt



Geïnformeerde, voorafgaandelijke en vrije toestemming

Uitdrukkelijk of impliciet

O k h ift lijkOp verzoek schriftelijk

Recht op weigering

Voorafgaandelijke schriftelijke wilsverklaring
Weigering van een « welomschreven tussenkomst »

Uitzondering:
• wettelijke regeling, bv. gedwongen opname

• spoedgeval: onverwijld noodzakelijke tussenkomsten
(veronderstelde toestemming)

• « indien en zolang als de patiënt niet in staat is deze rechten• « indien en zolang als de patiënt niet in staat is deze rechten 
zelf uit te oefenen »   ~   wils- of beslissingsonbekwaam



Medisch handelen bij beslissingsonbekwame patiënten

Bv: de praktijk van een spoedgevallendienst

B t l tië t ï id i (SP)• Bewusteloze patiënt na suïcidepoging (SP)

• Ernstig gewonde patiënt na SP die in AZ moet blijven voor 
medische verzorgingmedische verzorging

• Suïcidale patiënt onder invloed

• Geagiteerde, emotioneel overspoelde suïcidale patiënt die alle 
hulp weigert en bij wie geen psychiatrische evaluatie mogelijk 
is

• Suïcidale patiënt die elk gesprek weigert, geen verdere 
informatie beschikbaar

Gestels, I., Nys, H., & Vandenberghe, J. (2008), TvG



Probleemstelling: niemandsland
tussen toestemming en gedwongen opnametussen toestemming en gedwongen opname

• beslissingsonbekwame meerderjarige patiëntbeslissingsonbekwame meerderjarige patiënt

• juridisch handelingsbekwaam 

• feitelijk nu niet in staat tot wilsvorming of -uiting

• gedwongen opname niet (onmiddellijk) geïndiceerd
of niet opportuun

W t k j idi h tWat kunnen we op juridisch correcte 
manier doen bij / voor deze patiënten ?

Gestels, I., Nys, H., & Vandenberghe, J. (2008), TvG



Beslissingsonbekwaamheid: principes

• beslissingsbekwaam tot tegendeel bewezen

• gradueel model versus drempelmodel• gradueel model versus drempelmodel

• proces- versus uitkomstgericht: besluitvorming moet 
adequaat zijn, niet de beslissing zelfadequaat zijn, niet de beslissing zelf

• taakspecifiek begrip: afhankelijk van aard en 
complexiteit beslissingp g

• in licht van belang en gevolgen van de beslissing 
(risk / benefit)

• tijdsgebonden: reëvalueren !

Gestels, I., Nys, H., & Vandenberghe, J. (2008), TvG



Beslissingsonbekwaamheid: principes

• blijf de patiënt zoveel mogelijk en in verhouding tot zijn 
begripsvermogen betrekken (restbekwaamheid) g p g ( )

• Beschrijvend versus oorzakelijk (intoxicatie, 
psychopathologie,…)

• Klinische casuïstische rechtstreekse beoordeling 
(eventueel ondersteund door testinstrument)

Is de patiënt nu in staat om weloverwogen tot een 
beslissing te komen over dit aspect van het te voerenbeslissing te komen over dit aspect van het te voeren 

medische beleid ?

Gestels, I., Nys, H., & Vandenberghe, J. (2008), TvG



Beslissingsonbekwaamheid: vaststelling

onderzoeken of de patiënt:

• een keuze of beslissing kan uitdrukkeng

• verstrekte informatie begrijpt

• inzicht heeft in de aard van de situatie en de gevolgen van zijninzicht heeft in de aard van de situatie en de gevolgen van zijn
besluit (betekenis van info voor eigen situatie, context, toepassing)

• op weloverwogen wijze tot het besluit komt (pro/con afwegen, 
d t d i f )redeneren met de info)

op ogenblik van evaluatie 
b li i ( )b k t b t kki t t h tbeslissings(on)bekwaam met betrekking tot het 
nemen van een beslissing over dit aspect van 

het te volgen medisch beleidhet te volgen medisch beleid

Gestels, I., Nys, H., & Vandenberghe, J. (2008), TvG



Beslissingsonbekwaamheid: wettelijk kader

Als de patiënt beslissingsonbekwaam wordt bevonden:

• Schriftelijke voorafgaande wilsverklaring eerbiedigen 
(maar…)

D t di d tië t b li t i d l t• De vertegenwoordiger van de patiënt beslist in de plaats 
van de patiënt

• Uitzonderlijk handelt hulpverlener in belang van de j p g
patiënt (belangenbehartiger)

Gestels, I., Nys, H., & Vandenberghe, J. (2008), TvG



Beslissingsonbekwaamheid: wettelijk kader

Wet betreffende rechten van de patiënt: vertegenwoordiging

1. juridisch onbekwaam voogd (onbekwaamverklaring)
of ouders ((verlengde) minderjarigheid)

2. door de patiënt (op voorhand) benoemde vertegenwoordiger

3 echtgenoot samenwonende partner3. echtgenoot, samenwonende partner

4. meerderjarig kind

5 ouder

Wettelijke (of 
feitelijke) 

vertegenwoordigers5. ouder

6. meerderjarige broer of zus

Niet beschikbaar niet bereid onderling conflict of arts ‘niet eens’:

g g

Niet beschikbaar, niet bereid, onderling conflict of arts ‘niet eens’:

7. hulpverlener kan als belangenbehartiger ‘behandelrecht’

de belangen van de patiënt behartigen ‘best interest’ criterium

Gestels, I., Nys, H., & Vandenberghe, J. (2008), TvG



Hulpverlener als belangenbehartiger

Voorwaarden:

1. beslissingsonbekwame patiënt

2. geen voorafgaande wilsverklaring of benoemde 
vertegenwoordiger

3. wettelijke vertegenwoordiger(s) niet  beschikbaar, niet 
bereid of onderling oneens, of arts oordeelt dat hun 
beslissing indruist tegen belang van patiëntg g g p

4. beperkt in de tijd – tot terug beslissingsbekwaam

Gestels, I., Nys, H., & Vandenberghe, J. (2008), TvG



Klinische richtlijn

Patiënt wil ontslag, onderzoek of behandeling, nood fixatie

Onderzoek taakspecifieke beslissingsbekwaamheidOnderzoek taakspecifieke beslissingsbekwaamheid

bekwaam onbekwaam

teken op en motiveer onbekwaam-
h id (d i ti f k lijk)

respecteer weigering

laat schriftelijk bevestigen

heid (descriptief en oorzakelijk) 
wilsverklaring ?
aangeduide vertegenwoordiger ?laat schriftelijk bevestigen

teken op in dossier 
andere vertegenwoordiger ?
arts als belangenbehartiger (2e arts ?)

teken dit op in dossierteken dit op in dossier 
reëvalueer onbekwaamheid

Gestels, I., Nys, H., & Vandenberghe, J. (2008), TvG



DwangbehandelingDwangbehandeling



Behandeling onder dwang?

− Regel (ook tijdens gedwongen opname):  
geïnformeerde toestemming is nodig als de patiëntgeïnformeerde toestemming is nodig als de patiënt 
beslissingsbekwaam is

− Gedwongen behandeling tijdens (gedwongen)Gedwongen behandeling tijdens (gedwongen) 
opname kan alleen als aantal voorwaarden vervuld



Dwangbehandeling: verschillende perspectieven

• Juridisch: 

• Wet bescherming geesteszieke (1990): niet geregeld

W t ht d tië t (2002)• Wet rechten van de patiënt (2002): 

− beslissingsonbekwame patiënt kan behandeld worden 
met de toestemming van zijn of haar vertegenwoordigermet de toestemming van zijn of haar vertegenwoordiger 

− Uitzonderlijk: arts kan optreden als belangenbehartiger 
van een beslissingsonbekwame patiënt en deze g p
behandelen zonder toestemming van de patiënt of zijn of 
haar vertegenwoordiger

Gestels I., Nys H. & Vandenberghe J. 2008. Tijdschrift voor Geneeskunde, 64, 191-199



Dwangbehandeling: verschillende perspectieven 
(vervolg)

• Ethisch:
•

advies nr. 21 (10/3/2003)  Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: 

(vervolg)

− Doel moet therapeutisch zijn – gericht op behandeling van 
geestesstoornis aan basis van gedwongen opname

Beslissingsonbekwame patiënt: door mentale stoornis niet in− Beslissingsonbekwame patiënt: door mentale stoornis niet in 
staat vrij en geïnformeerd in te stemmen met noodzakelijk  R/

− Minimale dwang, proportionaliteit

− Ernstige bedreiging van gezondheid

− Weigering houdt verband met psychische stoornis

− Kaderend in globaal behandelplan  en volgens draaiboek

− Kwaliteitscontrole en klachtenprocedure (ombuds) – ultiem 
vrederechtervrederechter

− Recht op tweede opinie



Dwangbehandeling: verschillende perspectieven 
(vervolg)

• Deontologisch: 

(vervolg)

• World Psychiatric Association : 
“no treatment should be provided against the patient’s 
will unless withholding treatment would endanger the lifewill, unless withholding treatment would endanger the life 
of the patient and/or others. Treatment must always be in 
the best interest of the patient.”

• Orde (mutatis mutandis: gevangenis):  
− Als het  leidt tot een gezondheidsvoordeel, kadert in en 

h t h t l d t i i d ti h thet herstel van de autonomie en  in reductie van het 
gevaar

− Zorgvuldig, gewetensvol , volgens wetenschappelijke 
k ikennis 

− Recht op tweede opinie



Gedwongen opnameGedwongen opname



Gedwongen opnameg p
• wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming 

van de persoon van de geesteszieke: collocatievan de persoon van de geesteszieke: collocatie

• Drie voorwaarden voor beschermingsmaatregelen:

• Geestesziek

• Gevaarscriterium: zijn gezondheid / veiligheidGevaarscriterium: zijn gezondheid / veiligheid 
ernstig in gevaar brengt, of ernstige bedreiging 
voor andermans leven of integriteit.

• Andere geschikte behandeling ontbreekt of 
geweigerd 



Gedwongen opname en suïcidaliteit

- Pleidooi voor enge interpretatie van dePleidooi voor enge interpretatie van de 
criteria: 

- “Geestesstoornis”: borderline drugs- Geestesstoornis : borderline, drugs 
en ethyl in principe niet

Gevaar: moet groot reëel gevaar zijn- Gevaar: moet groot reëel gevaar zijn

- Geen enkel geschikt alternatief



Diagnoses in Vlaanderen

• 58,5% psychotische symptomen bij opname (2000)

• Hoofddiagnoses: 2000 2007
• psychotische stoornissen: 39% 26%
• Middelengerelateerd: 25% 21%• Middelengerelateerd: 25% 21%
• Stemmingsstoornissen: 12% 5%
• Cluster B persh.st. 6%
• Bipolair 5%
• Restgroep 35%

• Grote variatie van regio tot regio

Bryon e.a. 2004; Keirse e.a. 2003 

Jaarverslag stuurgroep gedwongen opname, Vlaamse overheid

Nys H & Vandenberghe J. Tijdschrift voor Psychiatrie Jubileumnummer 2008, suppl.2, 55-60



Gevaar voor zichzelf
• Eng te interpreteren: “zijn gezondheid en zijn 

veiligheid ernstig in gevaar brengt.”veiligheid ernstig in gevaar brengt.

• Zelfverwaarlozing en zich maatschappelijk te 
gronde richten: grote terughoudendheidgronde richten: grote terughoudendheid

• Verband met geestesstoornis – “vanuit ziektelogica” 
versus balanssuïcidaliteitversus balanssuïcidaliteit



Gevaarscriteria. Combinaties mogelijk

Gerecht

Gevaarscriteria jeugdrechtbank vredegerecht totaal

# % # % # %

Gerecht 99 2348 2447

waarbij

eigen gezondheid 64 64,65% 1959 83,43% 2023 82,67%

eigen veiligheid 75 75,76% 1831 77,98% 1906 77,89%

andere 
gezondheid/leven 40 40 40% 959 40 84% 999 40 83%gezondheid/leven 40 40,40% 959 40,84% 999 40,83%

andere integriteit 55 55,56% 1167 49,70% 1222 49,94%



Gevaar / suïcidaliteitGevaar / suïcidaliteit
inschatten



Inleiding

• Suïcidaliteit als psychiatrische urgentieSuïcidaliteit als psychiatrische urgentie

• 90% psychiatrische stoornis versus p y
‘balanssuïcide’

• Vl/B: Trieste koppositie…

M di l l ! B l d i• Medicolegaal ! Belang van dossier



Inleiding

• Kader suïcidaliteit in het ‘suïcidaal proces’

Inleiding

Kader suïcidaliteit in het suïcidaal proces

• Doodsgedachten
• Passieve doodswens• Passieve doodswens
• Actieve doodswens – suïcidegedachten -

suïcidale ideatie
• Suïcideplannen
• Voorbereidingen
• Suïcidepoging (SP)
• Suïcide



Inleiding

• Spreek er over - breng het zelf ter sprake (bvSpreek er over breng het zelf ter sprake (bv. 
techniek 3de persoon)  en exploreer

• Ken en evalueer risicofactoren, ontremmende 
factoren en beschermende factoren…

• … maar kijk ook verder



Overzicht

• Risico-inschatting

• Opname p

• Ambulant: plan en hoop + noodplan + beveiliging

• PIZS (project integrale zorg suïcidepogers) en 
IPEO (instrument eerste psychosociale evaluatie 
en opvang van suïcidepogers)en opvang van suïcidepogers)



BESCHERMENDE FACTOREN

– Familiale patronenp

• goede relatie met en steun van familieleden

– Cognitieve stijl en persoonlijkheid

• sociale vaardighedeng

• zelfvertrouwen en openheid

• hulp zoeken bij moeilijkheden• hulp zoeken bij moeilijkheden



BESCHERMENDE FACTOREN

– Culturele en sociodemografische factoren

• sociale integratie• sociale integratie

• goede relatie met klasgenoten, collega’s en 
anderenanderen

• steun van relevante anderen

– Bespreekbaarheid van gevoelens en gedachten

– Kennis over en toegankelijkheid van ggz

G ï di id li d  b h d  f t– Geïndividualiseerde beschermende factoren



ONTREMMENDE FACTOREN

Verlagen de drempel voor suïcidaal gedrag:

– Alcohol, medicatie, drugs
I l– Impulsiviteit

– Vroeger suïcidaal gedrag 
– Voorbeelden van suïcidaal gedrag in de omgeving 

(familie, vrienden, media,…)
B h kb h d  h  ï d dd l !– Beschikbaarheid van het suïcidemiddel !

– Informatie over dodelijkheid van middel 



Risico-inschattingg

Formeel: op basis van de balans tussen:Formeel: op basis van de balans tussen:
– gekende risicofactoren, o.a.:

• Eerdere poging(en)!• Eerdere poging(en)!
• Hopeloosheid
• Suïcidale intentie
• Psychiatrische diagnose
• Houding na een poging
• Beschikbaarheid middelen,…
• Recent conflict , life event of life stressor

– beschermende factoren



Gevaarscriterium en 
b li i b k h id

• Verlies van wils- of beslissingsbekwaamheid naast

beslissingsbekwaamheid

Verlies van wils of beslissingsbekwaamheid naast
gevaarscriterium ?

− Hangt nauw samen met ziekte-inzichtg

− Stelt de patiënt centraal (en niet de veiligheid van anderen)

− Achterliggend idee: dwang alleen gerechtvaardigd als iemandAchterliggend idee: dwang alleen gerechtvaardigd als iemand 
zijn zelfbeschikking, autonomie, verantwoordelijkheidszin en 
dus zijn vrijheid al verloren is 

− Sluit aan bij doel van gedwongen opname: herstel van 
autonomie

Owen GS et al. Psychol Med. 2009;39(8):1389-98
Capdevielle D et al Schizophr Res 2009;108(1 3):272 9Capdevielle D et al. Schizophr Res. 2009;108(1-3):272-9

Milne D et al. Australas Psychiatry. 2009;17(4):273-8
Beijaert EW & Vellinga A. Tijdschr Psych. 2009;S1: B-107



Andere criteria die we klinisch kunnen 
hanteren ? 

B li i b k h id• Beslissingsbekwaamheid

• Veronderstelde wil van de patiënt

• Kostenbatenanalyse: 

− wat winnen we

− wat verliezen we / welke prijs betalen we

− korte / lange termijn

• Behandelbaarheid

• Realiteitstoetsing• Realiteitstoetsing



Naar preventie van en alternatieven voor 
d

O d k i t ti di d

gedwongen opname

• Onderzoek naar interventies die gedwongen opname 
kunnen voorkomen

bv gebruik van door patiënt mee opgestelde crisisplannen− bv. gebruik van door patiënt mee opgestelde crisisplannen

− ‘Zelfbinding’ wettelijk geregeld in Nederland

• Meer nadruk op vervolgzorg en secundaire preventie

− Bv. voorkomen van drop-out na gedwongen opname 

Ruchlewska A et al BMC Psychiatry 2009(9);9:41Ruchlewska A et al. BMC Psychiatry. 2009(9);9:41
Beijaert EW & Vellinga A. Tijdschr Psych. 2009;S1: B-107

Stobbe J et al. Tijdschr Psych. 2009;51(11):801-812



Naar preventie van en alternatieven voor 
d

• Van gedwongen opname naar gedwongen ambulante

gedwongen opname

• Van gedwongen opname naar gedwongen ambulante 
behandeling 
‘community treatment order’, ‘involuntary outpatient 

it t’commitment’

− Deze vermindert herval, aantal (gedwongen) opnames, 
opnameduur agressie en dakloosheidopnameduur, agressie en dakloosheid

− Gedwongen ambulante behandeling wettelijk duidelijker 
omschreven en uitgebreid in Nederland

S S S C ( )Segal SP, Burgess P. Soc Work Health Care. 2009;48(3):232-42
Ingram G et al. Aust N Z J Psychiatry. 2009;43(11):1077-83

Beijaert EW & Vellinga A. Tijdschr Psych. 2009;S1: B-107



Alternatieven

• Responsabiliseer de patiënt en spreek hem aan op 
ij t lijkh d (b kt )zijn restmogelijkheden en (beperkte) 

zelfbeschikking / verantwoordelijkheid

• Geanonimiseerd overleg met substituut / pocureur / 
vrederechter

• Lange termijn: preventie, sensibilisering

• Aanklampende hulp, bemoeizorg, outreaching, p p g g
community based treatment,…

• Snelle detectie en vroeginterventieg



Alternatieven

• Bij beslissingsonbekwaamheid: vertegenwoordiger 
f b l b h ti ( tië t ht t)of belangenbehartiger (patiëntenrechtenwet)

• Beveiligen en omgeving mee responsabiliseren

• Patiënt ‘vasthouden’, al is het voor medische 
opvolging (huisarts)

• Herhaald laagdrempelig aanbod dat aansluit bij 
hulpvraagp g

• Multidiciplinaire ambulante en outreachende teams



De suïcidale pt naar huis laten / naar 
huis laten gaan…

V ijd l ili h id d f i- Vermijd valse veiligheid en defensieve 
geneeskunde

- Durf verantwoord risico nemen

- Stel de pt centraal en niet je eigen veiligheid



De suïcidale pt naar huis laten gaan…

- Neem over bij compleet verlies van 
b li i b k h id ( t hbeslissingsbekwaamheid  (acute psychose, zeer 
ernstige depressie,…)

- Als er nog een zekere beslissingsbekwaamheid 
is bij pt (depr, borderline,…): j p ( p )
- spreek die restverantwoordelijkheid aan en neem 

het niet over
responsabiliseer de pt: “het is jouw leven en jij bent- responsabiliseer de pt: het is jouw leven en jij bent 
de baas over je leven.” 

- herstel controle (“Wat zou je kunnen helpen om er 
k ij ?”) t i tterug meer vat op te krijgen?”) en ontneem ze niet.



De suïcidale pt naar huis laten gaan…

- You are not alone: responsabiliseer familie, 
omgeving,… mee, verwittig andere betrokken 
hulpverleners (mogelijkheid outreachinghulpverleners (mogelijkheid outreaching –
aanklampende zorg) 

- Denk aan alle mogelijke elementen die voor 
deze patiënt anti-suïcidaal kunnen werken –
vraag ook wat hen nog zou kunnen helpen



De suïcidale pt naar huis laten gaan…

- Hopeloosheid is een belangrijke risicofactor, p g j ,
hoop, houvast en perspectief bieden de 
belangrijkste therapie

- Tweede belangrijkste therapeutisch middel: 
relatie aangaan – vertrouwensrelatie – laat pt. g p
zich begrepen voelen: open, betrokken, 
empathisch, transparant en authentiek: durf 
het tonen leg dilemma’s en bezorgdheidhet tonen – leg dilemma s en bezorgdheid 
voor

- Dossier, dossier, dossier.



De suïcidale pt naar huis laten gaan…

- Valkuil: uitzichtloosheid kan ‘besmettelijk’ 
zijn, zeker als je heel empathisch bent. 
Gebruik de ‘dubbele positie’ naar pt. toe

- Schrijf op of typ voor de pt (blad met 
medicatie, afspraken, noodplan,… 
meegeven): meer dan de helft van wat je zegtmeegeven): meer dan de helft van wat je zegt 
wordt vergeten en in crisismomenten is info 
uit geheugen nauwelijks toegankelijk



De suïcidale pt naar huis laten gaan…

- Zorg voor jezelf: doe zorgvuldig al wat je kan 
en sluit af. Debriefing, bespreking,…

- Zorg voor familie en derden (of nabestaanden: 
WG V d )WG Verder)



De suïcidale pt naar huis laten gaan…

- Faciliteer verdere hulpverlening:

I f i l d h ij d- Informatie ggz-landschap, verwijsadressen
- Open, begripsvol, steunend: biedt positieve 

ervaring met hulpverlening / ggzervaring met hulpverlening / ggz
- Verlaag drempel voor spoed, andere ggz
- Respecteer autonomieRespecteer autonomie
- Terughoudend met dwang – cave aversie 

induceren



De suïcidale pt naar huis laten gaan…

- Middelen en wapens (laten) verwijderen - geen

Concreet !

Middelen en wapens (laten) verwijderen geen 
nieuwe geven (medicatie!)

M di i d d AD f AP ld- Medicatie: soms sederend AD of AP, zelden 
benzo (ontremmend): anxiolyse, nachtrust. kleine 
hoeveelheid beheerd door familiehoeveelheid, beheerd door familie
+ onderliggende psy stoornis R/

- Toestemming vragen om derde(n) te informeren 
en betrekken

- Toezicht, niet alleen laten



De suïcidale pt naar huis laten gaan…

- Perspectief bieden:

Concreet !

Perspectief bieden: 
- hoopvolle boodschap

afspra(a)k(en) tel nr en contactpersoon- afspra(a)k(en), tel.nr. en contactpersoon

- behandelplan dat compromis is tussen wat pt wil en 
wat wij nodig achtenwat wij nodig achten

- “steeds terug welkom bij huisarts of op spoed” 
(drempel ggz verlagen)

- indien van toepassing geruststellen over dwang



De suïcidale pt naar huis laten gaan…
Concreet !

- Op papier: zie behandelplan

- Afspra(a)k(en)Afspra(a)k(en)

- Medicatie

- Naam, tel.nr.

- Noodplan



De suïcidale pt naar huis 
laten gaan  (5)

De suïcidale pt naar huis laten gaan…
laten gaan… (5)

- “Wat te doen als overspoeld, onrustig, terug 

‘Noodplan’ op papier

p , g, g
suïcidaal, paniekaanval, ondraaglijke pijn, geen 
uitweg meer zien,…” (gebruik de woorden van de pt)

• Bellen: naar teleonthaal (106) of de zelfmoordlijn (ook 
dag en nacht gratis te bereiken op het gratis nummer 02 
649 95 55), EPSI, of overdag naar (huisarts, betrokken 
hulpverleners + tel.nr.)

• Nood- of IN-medicatie: naam, hoeveelheden, maximumNood of IN medicatie: naam, hoeveelheden, maximum
• Geïndividualiseerd: afleiding, iemand contacteren,…
• Naar spoedgevallen komen
• 100 bellen

















Besluit

• Dwang heeft nadelen en risico’s en kan 
contraproductief werkencontraproductief werken

• Hoeveel vrijheid zijn we bereid op te offeren ?

• Goede argumenten voor terughoudendheid met dwang

• Graduele karakter van het gevaarscriterium en het• Graduele karakter van het gevaarscriterium en het 
proportionaliteitsprincipe 

meer gedifferentieerd arsenaal van minder 
ingrijpende  dwangmaatregelen (cave…).

• De deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking van 
de zorg heeft zich nog niet vertaald in de wet 
betreffende de bescherming van de geesteszieke. 





G dGedwongen opname en 
verslavingg

Dr. Katrien SchoevaertsDr. Katrien Schoevaerts
Prof. Dr. Ronny Bruffaerts

Prof. Dr. Joris Vandenberghe

Studieavond Verslavingspsychiatrie VVP
18 juni 2013



Situering

• Onderzoeksopdracht Vlaamse Gemeenschap (Vlaamse minister 
van Welzijn Volksgezondheid en Gezin)van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

– ‘Wetenschappelijke validatie van gegevens en cijfers met 
betrekking tot gedwongen opname in Vlaanderen 2007‐2010’

– Literatuuronderzoek/analyse database/interviews met betrokken doelgroepen

• Deel 1 van doctoraatsstudie KULeuven

– Promotoren: Prof. Dr. Joris Vandenberghe, Prof. Dr. Ronny Bruffaerts

– Toegevoegde onderzoekers: Dr. Lieselot Desplentere, Dr. Barbara Henckens, Dr. 
Adriaan Leroy, Dr. Satya Van Buggenhout, Dr. Karen Van Landeghem

– Deel 2: Besluitvorming tot gedwongen opname op een psychiatrische 
spoedgevallendienst

• Klinisch actief te Broeders Alexianen Tienen 



Incidentie GO 
(/100 000 i /j)(/100 000 inw/j)

Nederland +24%
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België +42%
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Schoevaerts et al 2013



België Nederland

• 2 mogelijke procedures
– Spoedprocedure

d

• Inbewaringstelling (IBS) + 
voortzetting van IBS

• Rechterlijke machtiging (RM)– Gewone procedure

• Criteria

Rechterlijke machtiging (RM)
– Voorlopige machtiging
– Machtiging tot voortgezet 

verblijf

– Geesteszieke

– Gevaar (eigen gezondheid en 
veiligheid; ernstige bedreiging

j
– Voorwaardelijke machtiging 
– Machtiging op eigen verzoek
– Zelfbindingsmachtigingveiligheid; ernstige bedreiging 

andermans leven of 
integriteit)

– Geen andere geschikte

– (2006 tot 2009 
Observatiemachtiging)

• Criteria:
Geen andere geschikte 
behandeling – Stoornis van de 

geestvermogens
– Gevaar dat op geen andere 

manier kan worden afgewendmanier kan worden afgewend
– Geen bereidheid



Gevaarscriteria Nederland 

1°. gevaar voor degene, die het veroorzaakt, hetgeen onder meer 
b t t itbestaat uit:

a. het gevaar dat betrokkene zich van het leven zal beroven of zichzelf 
ernstig lichamelijk letsel zal toebrengen;
b het gevaar dat betrokkene maatschappelijk te gronde gaat;b. het gevaar dat betrokkene maatschappelijk te gronde gaat;
c. het gevaar dat betrokkene zichzelf in ernstige mate zal verwaarlozen;
d. het gevaar dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen
zal oproepen.

2°. gevaar voor een of meer anderen, hetgeen onder meer bestaat uit:
a. het gevaar dat betrokkene een ander van het leven zal beroven of hem 
ernstig lichamelijk letsel zal toebrengen;
b h t d hi h dh id db. het gevaar voor de psychische gezondheid van een ander;
c. het gevaar dat betrokkene een ander, die aan zijn zorg is toevertrouwd, 
zal verwaarlozen.

3°. gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen;3 . gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen;



EuropaEuropa

• Verschillen in wetgevingVerschillen in wetgeving
– Geestesstoornis + heterogene bijkomende criteria

• Dreigend of effectief gevaar voor zichzelf of anderenDreigend of effectief gevaar voor zichzelf of anderen 
(meest voorkomend criterium)

• Noodzaak aan behandeling (2de meest voorkomend 
criterium) 

• Gebrek aan ziekte‐inzicht

Ei db li i di h?– Eindbeslissing medisch? 

– Plaats voor wettelijke vertegenwoordiger?

Salize & Dressing 2004



EuropaEuropa

• Grote variabiliteit in incidentie GOG ote a ab te t c de t e GO
• 2000: Finland 218/100 000 inwoners >< Portugal 
6/100 000 inwoners  

• Toename: Duitsland, Nederland, België, Portugal, 
Oostenrijk, Engeland, Finland, Frankrijk

• Afname: Italië, Spanje, Zweden
• Kanttekening: beperkte vergelijkbaarheid ‐> 
beschikbaarheid, consistentie, betrouwbaarheid 
< uniformiteit en standaardisatie  in registratie

De Stefano & Ducci 2008, Priebe et al 2005, Riecher‐Rossler 1993, Salize & Dressing 2004, 
Schoevaerts et al 2012, Zinkler & Priebe 2002



Paradox

Vermaatschappelijking 
(art107, beddenafbouw, 
opnameverkorting en –p g
vermijding, mobiele 

teams,…), 
hersteldenken

Sterke toename van 
gedwongen opnameshersteldenken, 

emancipatie, 
grote nadruk op vrijheid, 

autonomie en 
zelfbeschikking

Vandenberghe, 2012 Congres GGZ



Paradox

Ingrijpende karakter van  Schaarste, beperkteg jp
gedwongen opname

M t h lijk

Schaarste, beperkte 
betrouwbaarheid en 
vergelijkbaarheid van 
id i l i hMaatschappelijke 

relevantie
epidemiologische gegevens 
over gedwongen opname

Vandenberghe, 2012 Congres GGZ



Incidentie GO Vlaanderen
(/100 000 inw/j)

2007 2008 2009 2010 Stijging%

West‐Vl
35 34 45 42 18%

Oost‐Vl 41 40 53 49 19%

AntwerpenAntwerpen 39 45 41 43 11%

Vl‐Brabant 35 37 35 37 5%35 37 35 37 5%

Limburg 52 54 65 66 25%

Vlaanderen 40 
(n=2444)

42 
(n=2591)

47 
(n=2911)

46 
(n=2888)

16%
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Socio‐demografieSocio demografie

• Mannen (63,3%)a e (63,3%)

• Jongere leeftijd (<18j: 3,8%, 18‐34j: 39,8%, 35‐Jongere leeftijd (<18j: 3,8%, 18 34j: 39,8%, 35
49j: 31,7%, 50‐64j: 17,9%, 65‐79j: 5,3%, >79j: 
1,4%)

• Zonder beroep (61,4%)

• Gezin of gezinsvervangend milieu (~51%)



Klinische variabelen

• In bijna 90% hoofddiagnose op as I

A d
Psychot. St. 
31 5%

Andere 
25,1%

31,5%

Stemmingsst.   
15 5%

Middelen‐
gerelateerde st. 

15,5%

27,9%



Klinische variabelenKlinische variabelen

• Man ≠ vrouw?Man ≠ vrouw?
– Psychotische st: 32,2% vs 30,2%

Middelengerelateerde st : 31 3% vs 22 2%– Middelengerelateerde st.: 31,3% vs 22,2%

– Stemmingsst.: 12,6% vs 20,5% (zowel voor 
depressie als (hypo)manie)depressie als (hypo)manie)



Klinische variabelenKlinische variabelen

• ≠ per leeftijdscategorie?≠ per leeftijdscategorie?
– <18j:  middelengerelateerde st. op 5de plaats (8,0%)

– 18‐49j: 1ste psychot. st. (18‐34j: 35,9%; 35‐49j: 31,9%)18 49j:  1 psychot. st. (18 34j: 35,9%; 35 49j: 31,9%) 
en 2de middelengerelat. st. (18‐34j: 27,4%; 35‐
49j: 30,3%)

– 50‐64j: middelengerelat. st. op 1ste plaats (34,4%), 
psychot. st. op 2de plaats (27,6%)

6 j d li i d i i– >65j:  ↗ delirium, dementie, cognit. st., … 
(middelengerelateerde st. op 3de plaats 65‐
79j: 18,6%; op 13de plaats >79j: 0,7%)79j: 18,6%; op 13 plaats >79j: 0,7%) 



Klinische variabelenKlinische variabelen

• ≠ naar regio?≠ naar regio?
– Telkens middelengerelateerde st. en psychot. st. 
meest voorkomend in wisselende volgordemeest voorkomend, in wisselende volgorde 
(middelen 25,4% ‐ 31,7%)

35
40

10
15
20
25
30

Middelengerelat. 
St.

0
5
10 St.

Psychot. St.



Klinische variabelen

• Secundaire as I diagnose in 35 5%Secundaire as I diagnose in 35,5%

• Tertiaire as I diagnose in 9,4%

• Meest voorkomende secundaire en tertiaire as I 
di idd l l t d tdiagnose: middelengerelateerde st. 
(respectievelijk 18,8% en 3,8%)

• Middelengerelateerde st. en GO => >45%!



Middelenmisbruik en ‐afhankelijkheidMiddelenmisbruik en  afhankelijkheid

• Middelengerelateerde st ><Middelengerelateerde st. >< 
middelenmisbruik en –afhankelijkheid
– Primair: 27 9% vs 23 5%– Primair: 27,9% vs 23,5%

– Secundair: 18,8% vs 15,0%

Tertiair: 3 8% vs 2 9%– Tertiair: 3,8% vs 2,9%

– Geen temporele trend

M 26 1% 19 2%– Mannen 26,1% vs vrouwen 19,2%



14

16 % van voorkomen 
binnen geslachtsgroep

8

10

12

4

6

8

0

2

4
Man

Vrouw
0

Primair middelenmisbruik of –
afhankelijkheid naar geslacht



35 Verschillende stoffen

Andere of onbekende stof

% van voorkomen in 
leeftijdsgroep

25

30 Andere of onbekende stof

Hallucinogenen

20

25

Stimulantia

15

Opiaten

Sedativum/Anxiolyticum/Hyp

10

Sedativum/Anxiolyticum/Hyp
noticum

Cannabis

5 Alcohol

0

<18j 18‐34j 35‐49j 50‐64j 65‐79j >79j

Primair middelenmisbruik 
of –afhankelijkheid per 
leeftijdsgroep



20

25 % van totaal 
aantal GO

15

20

T i i

10

Tertiair

Secundair

0

5
Primair

Primair, secundair, tertiair 
middelenmisbruik of –
afhankelijkheid naar middel



40

45
% binnen 
leeftijdsgroep

35

Secundair

25

30
Secundair

Primair

20

Primair en

10

15 Primair en 
secundair 
middelen‐
misbruik of –

0

5
afhankelijkheid
per 
leeftijdsgroep

0

<18j 18‐34j 35‐49j 50‐64j 65‐79j >79j Alle 
leeftijden



ProcedureProcedure

• Spoedprocedure in 83 1%Spoedprocedure in 83,1%

• Significante toename aantal spoedprocedures 
(2007‐2010: 79 6%; 82 4%; 84 1%; 85 6%)(2007‐2010: 79,6%; 82,4%; 84,1%; 85,6%)

100

Spoedprocedure (%)

40

60

80

100

0

20

40

2007 2008 2009 2010

• Nederland: 63,8% IBS, caveat beperkte vergelijkbaarheid

2007 2008 2009 2010

Schoevaerts ea 2013



Rechterlijke bevestiging van de 
d dspoedprocedure

• In 31,7% van de spoedprocedures geen rechterlijke , p p g j
bevestiging van de gedwongen maatregel

= 26,4% van alle geïnitieerde GO < ontslag binnen de 10d

40%

45%

50%

20%

25%

30%

35%

5%

10%

15%

0%

<11 dagen 11‐40 dagen >40 dagen



Spoedprocedure en gewone procedure 
dinaar as I diagnose

100%

70%

80%

90%

Gewone procedure

50%

60%

70%

B i d

20%

30%

40% Bevestigd 
(spoedprocedure)

0%

10%

Niet bevestigd 
(spoedprocedure)



Gemiddelde opnameduur per 
d hdiagnostische groep

63,9
80

90
Opname ‐duur 

59,8
56,1

48,2

47,5
38,6 35,7

40

50

60

70

80(dagen)

47,5

36 34,3
30,6

30,5

29,6 27,7

22,5
21,9

20,5

0

10

20

30

40

Primaire as I 
diagnose



Paradox

Wijdverbreide opvatting 
dat verslaving op zich geendat verslaving op zich geen 

geestesziekte is zoals 
bedoeld door wet 

bescherming persoonbescherming persoon 
geesteszieke

Cijfers GO: 
middelengerelateerde

Groeiende consensus dat 
verslaving een psychiatrische middelengerelateerde

stoornissen na 
psychotische stoornissen 

verslaving een psychiatrische 
stoornis is met belangrijk 
verlies van vrijheid en met 

belangrijkste primaire 
diagnose

neurobiologische 
veranderingen

Vandenberghe, 2012 Congres GGZ



Internationaal?Internationaal?

• Nederland:Nederland:
1. Psychose (48%) 

2 Stemmingsstoornis (29%)2. Stemmingsstoornis (29%)

3. Persoonlijkheidsstoornis (6%)

⇒Midd l ?⇒Middelen? 
• Zeer terughoudend, sterk uitgewerkte 
drughulpverleningdrughulpverlening

• Primaire diagnose in < 5%, doch stijgende subgroep

Rapport Salize ea 2002; Mulder ea 2008; Salize & Dressing 2004; Cougnard ea 2004; Fennig ea
1999; Riecher ea 1991; Sanguineti ea 1996; Schoevaerts ea 2013



Internationaal?Internationaal?

• Internationaal:Internationaal: 
1. Psychose 
2. Persoonlijkheidsst/verslaving/manie/dementie/..j / g/ / /

• Variërend aandeel middelenVariërend aandeel middelen
– Denemarken (2000):  11,2%
– Finland (1999):  16%( )
– Frankrijk (1997‐98):  12,6%
– Ierland (1999):  alcoholisme 12,3%

Rapport Salize ea 2002; Mulder ea 2008; Salize & Dressing 2004; Cougnard ea 2004; Fennig ea
1999; Riecher ea 1991; Sanguineti ea 1996; Schoevaerts ea 2013



Kwalitatief onderzoeksluikKwalitatief onderzoeksluik

• Zinvolheid van GO bij middelen?j
– Vrederechters: Middelenabusus = geestesziekte bij 
geassocieerde symptomen of vastzitten in verslaving
Psychiaters: Korte maatregel zinvol bij– Psychiaters: Korte maatregel zinvol bij

• vastzitten in ernstige destructieve verslaving en bijgevolg zelf 
niet meer kunnen stoppen met het gebruik, om op die 
manier patiënt de kans te geven om op vrijwillige basismanier patiënt de kans te geven om op vrijwillige basis 
nadien behandeltraject verder te zetten. 

• comorbiditeit (psychose, affectieve st, cognitieve ss) dan
• (persoonlijkheidsst.: individueel te bekijken) (p j j )

– Patiënten: juridisch terecht, ambivalent tav
therapeutische zinvolheid GO (motivatie tot 
verandering?)verandering?)



Visie patiënten? (algemeen GO)Visie patiënten? (algemeen GO)
• Priebe et al 2010: 

– Na 1 maand: 39 à 71% oordeelt dat de GO terecht was
– Na 3 maanden: 46 à 86% 

• Priebe et al 2009:
– Na 1 jaar: 40% oordeelt dat GO terecht 
– Meer positieve retrospectieve kijk bij hogere tevredenheid bij 

aanvang opname, initieel lager algemeen functioneren, alleen 
dwonend

• O’Donoghue 2010:
– 72% oordeelt retrospectief dat GO terecht was
– 77,8% oordeelt dat therapeutisch zinvol

=> variërende percentages ‘terecht’; wat met diegenen die GO 
niet terecht vonden?



Mogelijke negatieve effecten GOMogelijke negatieve effecten GO

• Risico op traumatisering s co op t au at se g
• Aversie tav hulpverlening
• Schaden van vertrouwenSchaden van vertrouwen
• Stigmatisering (van psychiatrie en patiënt), 
schaamte, gedaald zelfwaardegevoel, g g

• Verminderde vrijheid van spreken
• …
• GO: autonomie, waardigheid en vrijheid: 
herstellen of juist verder ondermijnen?

Rüsch et al 2013; Beattie et al 2009; Vandenberghe 2012; Gray 2009; Swartz et al 2003; 
Prinsen & Van Delden 2009; Van Dorn 2006  



GO bij middelenabusus?GO bij middelenabusus?
• Evenwichtsoefening!  

b l h ll h d l l f ( d b h– betutteling  vs. onverschilligheid; paternalisme vs laissez‐faire (Vandenberghe
2013)

• Kosten‐batenanalysey
– Zowel op korte als op lange termijn; individueel

• Alternatieven overwegen
– Motivationeel werk, ‘zelfdeterminatietheorie’, met nadruk op competentie, 

autonomie en relationele/sociale verbondenheid (Ryan & Deci, 2000)
– …
– Laagdrempelige hulpverlening, zorgcircuits, netwerken, …g p g p g, g , ,
– Preventie en vroegdetectie
– Herstelondersteunende zorg in de gemeenschap
– Eerstelijnssamenwerking: vroegsignalering en continuïteit van zorg



Tot slotTot slot

• Systematisch overleg en (bij)scholing binnen• Systematisch overleg en (bij)scholing binnen 
beroepsgroep en over beroepsgroepen heen 
(psychiaters + juridische wereld)(psychiaters + juridische wereld)

• En uiteraard: continueren wetenschappelijk 
onderzoek



Katrien Schoevaerts, Ronny 
Bruffaerts & Joris Vandenberghe 
(Red.) 

Gedwongen opname in 
Vlaanderen, 2007‐2010Vlaanderen, 2007 2010

Gent: Academia Press. 2013, in druk. 







BelgiëBelgië

• Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van 
de persoon van de geesteszieke

• 2 mogelijke beschermingsmaatregelen:• 2 mogelijke beschermingsmaatregelen:
– Behandeling in een ziekenhuis (collocatie)
– Verpleging in een gezin (sekwestratie ten huize)

• Twee fasen:
– Observatieperiode van maximaal 40 dagen– Observatieperiode van maximaal 40 dagen
– Fase verder verblijf, maximaal 2 jaar, (gedwongen nazorg 
maximaal 1 jaar)



BelgiëBelgië

• Drie voorwaarden voor beschermingsmaatregelen:g g
– Geestesziekte

• Niet omschreven in de wet 
• Wel negatieve omschrijving: ‘de onaangepastheid aan de zedelijke• Wel negatieve omschrijving:  de onaangepastheid aan de zedelijke, 
maatschappelijke, religieuze, politieke of andere waarden mag op 
zichzelf niet als geestesziekte worden beschouwd’

– Andere geschikte behandeling ontbreektAndere geschikte behandeling ontbreekt 
• Geen bereidheid tot vrijwillige hulpverlening niet als voorwaarde 
vermeld in wet, maar kan worden afgeleid uit restrictieve 
interpretatie van alle voorwaardenp

– Gevaarscriterium
• zijn gezondheid  en veiligheid ernstig in gevaar brengt 
• of ernstige bedreiging voor andermans leven of integriteitof ernstige bedreiging voor andermans leven of integriteit.



Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)

• IBS + voortzetting IBS:• IBS + voortzetting IBS: 
– Opname <24h
– Criteria– Criteria

• Onmiddellijk dreigend gevaar dat op geen andere 
manier kan worden afgewend

• Stoornis in de geestvermogens
• Geen bereidheid

Rechter beslist binnen de 3 dagen over– Rechter beslist binnen de 3 dagen over 
voortzetting

– Geldigheidsduur IBS 3 wekenGeldigheidsduur IBS 3 weken
– Te vergelijken met spoedprocedure België



Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)

• RM: Voorlopige machtigingRM: Voorlopige machtiging
– Criteria:

• Gevaar dat op geen andere manier kan wordenGevaar dat op geen andere manier kan worden 
afgewend

• Stoornis van de geestvermogens

• Geen bereidheid

– Rechter beslist ‘zo spoedig mogelijk’

– Geldigheidsduur ten hoogste 6 maanden

– Te vergelijken met gewone procedure België



Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)

• RM: machtiging tot voortgezet verblijf• RM: machtiging tot voortgezet verblijf
– Ook na verloop van de geldigheidsduur van de 
lopende machtiging blijft voldaan aan de criterialopende machtiging blijft voldaan aan de criteria

– Geldigheidsduur ten hoogste 1 jaar 

(tenzij zonder onderbreking 5 jaar in PZ dan kan(tenzij zonder onderbreking 5 jaar in PZ, dan kan 
verlenging met 2 jaar)

– Te vergelijken met verder verblijf BelgiëTe vergelijken met verder verblijf België



Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)

• RM: Voorwaardelijke machtiging (sinds 2004)• RM: Voorwaardelijke machtiging (sinds 2004)
– Bedoeld om gevaar af te wenden door met de 
betrokkene afspraken te maken over begeleidingbetrokkene afspraken te maken over begeleiding 
en behandeling buiten het ziekenhuis

– Geldigheidsduur van ten hoogste 6 maandenGeldigheidsduur van ten hoogste 6 maanden

– Verlenging met ten hoogste 1 jaar

– Gedwongen voorzorg >< gedwongen nazorg BelgiëGedwongen voorzorg >< gedwongen nazorg België



Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)

• RM: Machtiging op eigen verzoek• RM: Machtiging op eigen verzoek
– Persoon die bereid is tot opname, doch met kans 
dat die bereidheid verdwijnt tijdens de duur vandat die bereidheid verdwijnt tijdens de duur van 
de machtiging

– Geldigheidsduur niet langer dan 1 jaar, niet korterGeldigheidsduur niet langer dan 1 jaar, niet korter 
dan 6 maanden



Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)Nederland: juridisch kader (Wet Bopz)

• RM: Zelfbindingsmachtiging (sinds 2008)RM: Zelfbindingsmachtiging (sinds 2008)
– ≥16j, in staat wil te bepalen

– Op voorhand vastleggen dat wanneer bepaalde– Op voorhand vastleggen dat wanneer bepaalde 
omschreven omstandigheden zich voordoen ‐> 
opnamep

– Hoewel geen gevaar

– Duur van behandeling ten hoogste 6 wekenDuur van behandeling ten hoogste 6 weken

– Geldigheidsduur van 1 jaar



België Nederland

• 2 mogelijke procedures
– Spoedprocedure

d

• Inbewaringstelling (IBS) + 
voortzetting van IBS

• Rechterlijke machtiging (RM)– Gewone procedure

• Criteria

Rechterlijke machtiging (RM)
– Voorlopige machtiging
– Machtiging tot voortgezet 

verblijf

– Geesteszieke

– Gevaar (eigen gezondheid en 
veiligheid; ernstige bedreiging

j
– Voorwaardelijke machtiging 
– Machtiging op eigen verzoek
– Zelfbindingsmachtigingveiligheid; ernstige bedreiging 

andermans leven of 
integriteit)

– Geen andere geschikte

– (2006 tot 2009 
Observatiemachtiging)

• Criteria:
Geen andere geschikte 
behandeling – Stoornis van de 

geestvermogens
– Gevaar dat op geen andere 

manier kan worden afgewendmanier kan worden afgewend
– Geen bereidheid



Factoren stijging GO?Factoren stijging GO?
• Verstedelijking < aantal GO + diversiteit problematiek

• Ontwikkelingen in wet‐ en regelgeving en jurisprudentie

• Verkorte opnameduur, frequentere heropnames < vermaatschappelijking 
hi t i hpsychiatrische zorg

• Veranderende maatschappelijke opvattingen 

M t h lijk t l ti f ijk d d ? V h i i it i– Maatschappelijke tolerantie afwijkend gedrag? Verschuiving gevaarscriteria 
Nederland ‘met hinderlijk gedrag agressie oproepen bij anderen’

– Maatschappelijke cultuur van risicovermijding: vrijheid opofferen om de 
maatschappelijke veiligheid te doen toenemenmaatschappelijke veiligheid te doen toenemen

– Professionele risicovermijding, onder andere uit medicolegale overwegingen 

Van Vree ea 2002; Inspectie vd gezondheidszorg 2007; Wierdsma ea 2010; Wierdsma & Mulder 
2009; Mulder ea 2006; Mulder ea 2008; Salize & Dresing 2004; Lelliott & Audini 2003



Factoren stijging GO?Factoren stijging GO?
• Lokale factoren (onderlinge afstemming tussen verschillende disciplines, kwaliteit 

van GGZ, persoonlijke visie van betrokkenen, urbanisatiegraad, opnamecapaciteit 
GGZ outreaching‐ en preventieve hulpverlening incidenten in het verledenGGZ, outreaching en preventieve hulpverlening, incidenten in het verleden, 
politieke ‘couleur locale’)

• Stijging binnen bepaalde subgroepen?Stijging binnen bepaalde subgroepen? 

– Engelse populatie: jongere mannen, bepaalde etnische minderheden, 
personen met dementie 

~ factoren binnen de zorgsector (reductie van het aantal bedden), een 
cultuur van risicovermijding en verandering  van het effect van middelenmisbruik
op de presentatie van mentale stoornissen (Lelliott & Audini, 2003). 

– Mulder et al. (2008) patiënten ouder dan 50 jaar, dementie (toename met 
59%) t d i h t l d i (t t 40%)59%), met andere organische mentale aandoeningen (toename met 40%), en 
met middelenabusus (toename met 36%). 

– België < niet gedetailleerd onderzocht; Vlaanderen < geen evidentie 2007‐
2010 >< klinisch aanvoelen2010 >< klinisch aanvoelen

Van Vree ea 2002; Inspectie vd gezondheidszorg 2007; Wierdsma ea 2010; Wierdsma & Mulder 
2009; Mulder ea 2006; Mulder ea 2008; Salize & Dresing 2004; Lelliott & Audini 2003



Vlaanderen incidentie GO (/100 000 
/ )inw/j)
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België en gewesten: 
d / /incidentie GO /100 000 inw/j
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Vlaamse database GO 2007‐2010Vlaamse database GO 2007 2010

• Twee deeldatabases (procedurele enTwee deeldatabases (procedurele en 
patiëntvariabelen) samengevoegd

• n= 10834• n= 10834

• Opgekuist (missing values)

• Geanalyseerd: 
– Methodologisch 

– Inhoudelijk
• Uni, bi en multivariate analyses; temporele trends



Klinische variabelenKlinische variabelen
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